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Tema: Peticija Nr. 0977/2010 dėl konflikto su Vokietijos teisingumo institucijomis ir 
galimo ES piliečio teisių pažeidimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Guy 
Gerome

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie konfliktą su Vokietijos teisingumo institucija. Šis jau ilgus 
metus besitęsiantis konfliktas prasidėjo nuo namo bendraturčių ginčo. Peticijos pateikėjas 
įsitikinęs, kad prieš jį, kaip Vokietijoje gyvenantį užsienietį, rezgamas sąmokslas ir kad 
Vokietijos valdžios institucijos siekia priversti jį grįžti į Prancūziją. Anot jo, pažeidžiama jo 
teisė į laisvą judėjimą ir gyvenimą Europos Sąjungoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Prancūzijos pilietis, Vokietijoje gyvena jau daug metų. Jis 
teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos pažeidė jo, kaip ES piliečio, teises ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač 1, 6–8, 17, 20, 21, 45 ir 47 straipsnius, priimdamos 
sprendimą jam taikyti neveiksniems suaugusiesiems skirtą apsaugos priemonę ir priverstinai 
parduoti jo būstą.

Komisijos pastabos

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisija valstybių 
narių teisės aktų ir įsipareigojimų nevykdymo srityje tik prižiūri, kaip įgyvendinama ES teisė, 
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kontroliuojant Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
Be to, Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijai suteikiama tokia pati teisinė galia kaip ir Sutartims; vis dėlto pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį Chartijos nuostatos skirtos ES institucijoms ir 
įstaigoms, laikantis subsidiarumo principo, bei valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios 
įgyvendina ES teisę. 

Remiantis peticijos pateikėjo perduota informacija neatrodo, kad imdamasi priemonių, dėl 
kurių pateikta peticija, atitinkama valstybė narė nesilaikė ES teisės. Be to, neaišku, kaip 
Vokietijos valdžios institucijos pažeidė peticijos pateikėjo teisę į laisvą judėjimą ir gyvenimą 
Europos Sąjungoje, kaip teigia peticijos pateikėjas. 

Todėl Komisija negali daryti išvados, kad Vokietija nesilaiko Europos Sąjungos teisės. 

Peticijos pateikėjas turi pasinaudoti turimomis teisinėmis ir faktinėmis priemonėmis ir 
leidžiama tvarka pateikti skundą Vokietijos teismams, o prireikus – Europos Žmogaus Teisių 
Teismui, išnaudojęs visas galimybes teikti skundus šalyje.

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Europos Komisija negali imtis veiksmų šioje 
byloje.“


